PROGRAMUL BISERICII

... micuțul Matteo Negruț, care a fost adus la
binecuvântare în luna decembrie. Tatăl să
vegheze asupra lui, să-l protejeze mereu, iar
părinților lui să le dea călăuzire și putere
pentru a-L crește pentru Cer.
... prima Cină a Domnului din 2022. Îți
mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai mai dat
un an de har, în care să putem sta cu frații
noștri la masa Ta! Umple-ne cu Duhul Tău și
fie viețile noastre atinse și transformate de El!

MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI 18 - 20 Studiu biblic
DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine
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Să-I mulțumim Domnului pentru...

... cei 16 ani de existență ai bisericii noastre,
sărbătoriți luna trecută. Mulțumiri fie aduse
Celui Preaînalt pentru tot ceea ce a făcut prin
intermediul bisericii Poarta Cerului în toți
acești ani, și fie ca și pe mai departe, toată
lucrarea de aici să fie doar pentru slava Lui!
„Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de
Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de
adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.”
(Psalmii 73:28)

CANALELE MEDIA ALE BISERICII

Cu ajutorul telefonului, scanează codul QR
ca să asculți cântarea: „Doar Cristos e
înălțat” (Excelsis Worship)
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poartacerului.ro

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE
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Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului
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Cod SWIFT: BRDE ROBU ×××
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„Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să
nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce
a murit și a înviat pentru ei.”
DEZIDERATUL BISERICII POARTA CERULUI 2022

D

acă am încerca să facem un sondaj între oameni, punându-le întrebarea: „Tu pentru ce trăiești?” am avea ocazia
să căpătăm o multitudine de răspunsuri, care mai de care
mai bine justificate și argumentate. Unii vor spune că ei trăiesc pentru
cei dragi ai lor din familie. Alții vor spune că ei trăiesc pentru cariera
lor. Alții vor spune că ei trăiesc pentru propria lor fericire și împlinire.
Alții, în mod surprinzător, vor spune că ei nu știu pentru ce trăiesc.
Pentru anul 2022, în Biserica Penticostală Poarta Cerului, vă
propunem cel mai important scop de viață – să trăim pentru Cristos.
(continuare în pag. 2)

Încă un an

(continuare din pag. 1)

Această propunere vine ca urmare a înțelegerii chemării lui Dumnezeu pentru
fiecare credincios, de a răspunde dragostei lui Cristos cu aceeași dragoste. El,
pentru noi și de dragul nostru, S-a întrupat, pentru noi a trăit și pentru noi S-a
dăruit, ca o jertfă. Ceea ce se așteaptă de la noi este tocmai înțelegerea faptului că
ceea ce dă cu adevărat sens vieții noastre este să trăim fiecare zi cu acest scop măreț
în minte. Să gândim cum Îi place lui Cristos, să vorbim cum Îi place Lui, să avem
atitudini plăcute Lui și să facem fapte care Îl onorează pe El. Trăirea pentru Cristos
ne va face diferiți aici în lume, și acest mod de viață îi va determina pe cei din jur să
înțeleagă că orizontul nostru se duce mult mai departe, că există un mod de viață
care poate deschide Cerul și care poate oferi un viitor și o nădejde oricărui om.
O astfel de trăire Îl onorează pe Dumnezeu, oferă direcție oamenilor și ne
aduce nouă înșine cele mai mari împliniri pământești, ca să nu mai vorbim despre
răsplătirile cerești.
Aceasta va aduce adevărată împlinire vieții noastre și ne va determina să trăim
nu în mod egoist, ci cu dăruire pentru Cristos și cauza Lui. Astfel, vom îmbrățișa
valorile Lui și viața noastră va fi o reflectare a vieții Lui aici, între oameni. Iar la
sfârșit, ca o consecință logică a unei astfel de trăiri, vom fi pentru veșnicie acolo
unde este El.

Să trăim pentru Cristos în anul 2022 și în toți
anii vieții noastre!

Articol scris de pastor Nelu Filip

Binecuvântări pentru noul an
Binecuvântarea simplității. Într-o lume a luxului, a necumpătării, să fiți oameni simpli,
mulțumiți cu puțin aici jos, dar nu cu puțin dincolo.
Binecuvântarea căii înguste. Nu are asfalt de calitate superioară ca și autostrada spre iad, mai
coboară prin văi și urcă pe munți, dar are niște urme pe care putem păși sigur, că-s lăsate de
Mântuitorul nostru.
Binecuvântarea ochilor înlăcrimați. Într-o lume a râsului, voi să plângeți de dor după Mirele
care a promis că se va ocupa să șteargă fiecare lacrimă. Doar dorul după El ne mai poate ține
încă un an în luptă.
Binecuvântarea biruinței asupra păcatului. Dacă în 2021 ai pierdut vreo luptă, în 2022 poți
să dovedești că n-ai pierdut războiul. Doar cei care biruiesc păcatul își pot șterge sudoarea cu
bucurie.
Binecuvântarea familiei întregite. Dacă aveți pe cineva plecat de acasă, stați pe genunchi, dar
și la poartă, și priviți cu speranță în zare. Când va cheltui tot, se va întoarce… și atunci nu va fi
o sărbătoare mai mare ca aceea când veți sta cu toți la masă și veți înțelege că „cei ce seamănă
cu lacrimi, vor secera cu cântări de bucurie…”

Îți mulțumim, o, Doamne, că înc-un an ne-ai dat,
Am fost mult încercați, dar Tu ne-ai mângâiat,
Ne-ai dat în inimi pacea și dragostea-Ți de Tată,
Prin rugăciune frica a fost îndepărtată!
Îți mulțumim o, Doamne, căci zi de zi ne-ai fost
Un sprijin minunat și-un dulce adăpost.
Ne-ai întărit în lupta cea grea cu neputința
Și ne-ai făcut puternici, mărindu-ne credința.
Îți mulțumim o, Doamne, c-ai fost cu noi mereu
Și ne-ai cuprins în brațe când Îți spuneam că-i greu.
Ne-ai cercetat în rugă, ai revărsat speranță
Și Te-am simțit alături în orice circumstanță!
Îți mulțumim că zilnic din ceruri ne-ai vegheat,
Nicio nenorocire nu ni s-a întamplat,
Ai avut grijă, Doamne, chiar și de buzunare
Și n-a lipsit nimic din cele culinare!
Cum ar fi fost o, Doamne, de nu eram ai Tăi?
Cum rezistam în lupte și cum treceam prin văi?
Ne-am fi oprit pe drum, ne-am fi pierdut puterea,
Ne-ar fi învins dușmanul, mărindu-ne durerea...
Îți mulțumim că-n inimi ne-a curs al Tău izvor
Și Ți-am simțit iubirea - cel mai de preț favor!
Îți mulțumim că stropi de Cer ai revărsat
Dându-ne iar iertarea, în mod nemeritat!
Nimic nu Îți mai cerem în anul care vine,
Suntem cei mai bogați, avându-te pe Tine!
Când Tu ne ești Prieten, Conducător și Tată
Trăim o viață plină și binecuvântată!
Poezie scrisă de Laura Neagu

Urăm
La mulți ani!
în umblarea cu Domnul celor
care își serbează ziua de
naștere săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 2 IAN. |

Anişoara Cernescu
Monica Iancu
| LUNI 3 IAN. |

Daniel Bulaichi
Ioana Nicorici | Iosif Sava
Simona Velciov
| MARȚI 4 IAN. |

Ioan Avram
Samuel Buzea

| MIERCURI 5 IAN. |

Albert Costea
Cristian Buzea | Jani Kardos
| JOI 6 IAN. |

Amos Bogdan
Ionel Rus | Maria Costencu
| VINERI 7 IAN. |

Elisei Creac
Marco Birda

| SÂMBĂTĂ 8 IAN. |

Claudia Țintoi
Emilia Asofronie
Ramona Fărcuț

„Cât despre mine,
eu şi casa mea vom sluji
Domnului.” (Iosua 24:15b)

Binecuvântarea părtășiei frățești. În 2022 să nu mai lăsați loc liber lângă cel de lângă voi
din adunare. Că aici pe pământ nu avem pe nimeni mai drag decât frații noștri cu care azi
plângem, dar mâine vom cânta în corul din cer. Și repetițiile încep de aici.
Binecuvântarea iubirii care nu mai face calcule. În noul an să nu mai contabilizăm ce
facem pentru Isus, pentru că nici El nu ne-a dat iubirea cu gramul. Dragostea dintâi e
dragostea care nu folosește pixul și hârtia, ci e cu mâinile pe plug și cu picioarele în
alergare pentru Evanghelie...
Articol scris de Cristi Boariu, www.resursecrestine.ro

